
STATUT	FUNDACJI	SYLOE	
	

I. Postanowienia	ogólne	
	

§	1	
Fundacja	pod	nazwą	Fundacja	SYLOE	zwana	w	dalszej	 części	 ,,Fundacją”	ustanowiona	
przez	 Tomasza	 Załęckiego,	 zam.	 42-300	 Myszków,	 ul.	 Letniskowa	 19,	 zwanego	 dalej	
Fundatorem,	 ustanowiona	 aktem	 notarialnym	 (Rep.	 A	 Nr	 107/2016)	 sporządzonym	
przez	 notariusza	 Dominika	 Świerdzę	 w	 Kancelarii	 Notarialnej	 Dominik	 Świerdza	 w	
Zawierciu	przy	ul.	 3	Maja	33	działa	na	podstawie	przepisów	ustawy	 z	dnia	6	kwietnia	
1984	r.	o	 fundacjach	(tekst	 jednolity:	Dz.	U.	z	1991	r.,	Nr	46,	poz.	203	z	późn.	zm.)	oraz	
postanowień	niniejszego	statutu.	

§	2	
Fundacja	posiada	osobowość	prawna.	

§	3	
Siedzibą	Fundacji	jest	miasto	Zawiercie.	

§	4	
1. Fundacja	 będzie	mogła	posługiwać	się	pieczęcią	z	oznaczeniem	nazwy	Fundacji	

oraz	jej	siedziby.	
2. Fundacja	może	używać	wyróżniającego	ją	znaku	graficznego.	
3. Fundacja	będzie	mogła	posługiwać	się	nazwą	skróconą:	Syloe.	

§	5	
1. Terenem	działania	Fundacji	jest	obszar	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
2. Dla	właściwego	realizowania	swych	celów,	Fundacja	może	prowadzić	działalność	

poza	granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
3. Fundacja	 dla	 realizacji	 swoich	 celów	 może	 tworzyć	 jednostki	 pomocnicze,	 w	

szczególności	oddziały,	filie,	biura,	także	poza	granicami	kraju.	
4. Strukturę	organizacyjną	 jednostek	pomocniczych	określi	każdorazowo	uchwała	

Zarządu	Fundacji.	

§	6	
Czas	trwania	Fundacji	jest	nieoznaczony.	
	

II. Cele	Fundacji	

§	7	
1. Celami	Fundacji	są:		

a) wspieranie	osób	 szczególnie	uzdolnionych,	nie	mogących	realizować	swoich	
przedsięwzięć	z	uwagi	na	niedostatek	środków	finansowych,	

b) niesienie	 pomocy	materialnej	 rodzinom	 znajdującym	 się	 w	 trudnej	 sytuacji	
materialnej,	



c) podejmowanie	i	wspieranie	działań	w	zakresie	szerzenia	oświaty	wśród	osób	i	
dzieci	mających	do	niej	utrudniony	dostęp,	

d) podejmowanie	 i	wspieranie	działań	w	zakresie	upowszechniania	profilaktyki	
zdrowotnej,	

e) udzielanie	pomocy	placówkom	wychowawczym,	oświatowym	i	opiekuńczym,		
f) działalność	 na	 rzecz	 integracji	 i	 reintegracji	 zawodowej	 i	 społecznej	 osób	

zagrożonych	wykluczeniem	społecznym,	
g) ochrona	i	promocja	zdrowia,	
h) działalność	na	rzecz	osób	niepełnosprawnych,	
i) promocja	zatrudnienia	i	aktywizacji	zawodowej	osób	pozostających	bez	pracy	

i	zagrożonych	zwolnieniem	z	pracy,	
j) działalność	na	rzecz	rodziny,	macierzyństwa,	rodzicielstwa,	upowszechniania	i	

ochrony	praw	dziecka,	
k) przeciwdziałanie	uzależnieniom	i	patologiom	społecznym,	
l) działalność	 na	 rzecz	 organizacji	 pozarządowych	 oraz	 innych	 podmiotów	

prowadzących	działalność	pożytku	publicznego.	
	

§	8	
Fundacji	realizuje	swoje	cele	poprzez	następujące	działania:	

a) prowadzenie	 działań	 mających	 na	 celu	 gromadzenie	 środków	 finansowych	
poprzez	zbiórki	pieniędzy	w	 rozumieniu	przepisów	ustawy	 z	dnia	14	marca	
2014	r.	o	zasadach	prowadzenia	zbiórek	publicznych	(Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	498),	

b) wspieranie	 poprzez	 akcje	 informacyjne	 i	 edukacyjne	 działalności	 pożytku	
publicznego	prowadzonej	przez	osoby	trzecie,	

c) pomoc	 finansową	 i	 rzeczową	 rodzinom	 znajdującym	 się	 w	 trudnej	 sytuacji	
materialnej,	

d) prowadzenie	 aukcji	 internetowych,	 z	 których	 zebrane	 środki	 finansowe	
przeznaczone	będą	na	cele	wskazane	w	§	9,	

e) organizowanie	 i	 finansowanie	 imprez	 sportowych,	 kulturalnych,	
charytatywnych,	

f) finansowanie	 działań	 i	 projektów	 związanych	 z	 działalnością	 pożytku	
publicznego,	

g) organizacja	przedsięwzięć	mających	za	przedmiot	naukę,	edukację,	oświatę	 i	
wychowanie,	

h) promocja	 wolontariatu,	 w	 tym	 zachęcanie	 młodzieży	 do	 czynnego	
uczestnictwa	w	akcjach	orgaznizowanych	przez	Fundację,	

i) organizowanie	i	prowadzenie	szkoleń	związanych	z	realizacja	celów	Fundacji,	
j) organizowanie	 i	 udział	 w	 finansowaniu	 akcji	 mających	 promować	 ochronę	

zdrowia	dzieci	i	młodzieży,	
k) wypożyczanie	 sprzętu,	 w	 tym	 medycznego	 znajdującego	 się	 w	 posiadaniu	

Zarządu	Fundacji	osobom	potrzebującym,	
l) fundowane	stypendiów,	



m) przekazywanie	 materiałów	 informacyjnych	 w	 postaci	 broszur,	 ulotek,	
czasopism	związanych	z	działalnością	statutową	Fundacji.	

§	9	
Dla	realizacji	swoich	celów,	Fundacja	może	wspierać	działalność	innych	osób	prawnych	i	
fizycznych,	których	działalność	jest	zbliżona	z	działalnością	statutową	Fundacji.	
	

III. Majątek	Fundacji	

§	10	
1. Majątek	Fundacji	stanowi	fundusz	założycielski	w	wysokości 9	 .000,00	zł	(słownie:	

	ćęiweizd tysięcy	złotych)	oraz	inne	mienie	nabyte	przez	Fundację	w	toku	działania.		
	

2. Dochody	Fundacji	pochodzą	w	szczególności	z:	
a) dotacji	i	subwencji,	
b) spadków,	darowizn,	zapisów,	
c) dochodów	z	działalności	gospodarczej	Fundacji,	
d) zbiórek	publicznych,	
e) operacji	finansowych.	

3. Fundacja		 nie	 działa	 w	 celu	 osiągnięcia	 zysku.	 Osiągany	 dochód	 przeznaczony	
będzie	wyłącznie	na	realizację	celów	statutowych.	

§	11	
1. Fundacja	 prowadzi	 działalność	 gospodarczą	 jako	 działalność	 pomocniczą	 w	

rozmiarach	służących	realizacji	celów	statutowych.	
2. Przedmiotem	działalności	gospodarczej	Fundacji	jest	działalność	w	zakresie:	

a) wydawania	gazet	(PKD	58.13.Z),	
b) wydawania	czasopism	i	pozostałych	periodyków	(PKD	58.14.Z),	
c) pozostałej	działalności	wydawniczej	(PKD	58.19.Z),	
d) pozaszkolnych	form	edukacji	sportowej	oraz	zajęć	sportowych	i	rekreacyjnych	

(PKD	85.51.Z),	
e) działalności	wspomagającej	edukację	(PKD	85.60.Z),	
f) pozaszkolnych	form	edukacji	artystycznej	(PKD	85.52.Z),	
g) pozostałej	 sprzedaży	 detalicznej	 prowadzonej	 w	 niewyspecjalizowanych	

sklepach	(PKD	47.19.Z),	
h) pozostałej	działalności	rozrywkowej,	gdzie	indziej	nie	sklasyfikowanej;	imprez	

dla	 dzieci	 i	 dorosłych,	 polegającą	 na	 organizowaniu	 imprez,	 koncertów,	
konkursów	(PKD	93.29.Z),	

i) pozostałej	działalności	twórczej	związanej	z	kulturą	i	rozrywką	(PKD	93.29.Z),	
j) sprzedaży	 detalicznej	 gazet	 i	 artykułów	 piśmiennych	 prowadzonej	 w	

wyspecjalizowanych	sklepach	(PKD	47.62.Z),	
k) sprzedaży	 detalicznej	 wyrobów	 medycznych,	 włączając	 ortopedyczne,	

prowadzona	w	wyspecjalizowanych	sklepach	(PKD	47.74.Z),	



l) sprzedaży	 detalicznej	 pozostałych	 wyrobów	 prowadzonej	 na	 straganach	 i	
targowiskach	(PKD	47.89.Z),	

m) sprzedaży	 detalicznej	 prowadzonej	 przez	 domy	 sprzedaży	 wysyłkowej	 lub	
Internet	(PKD	47.91.Z).	

	
IV. Organy	Fundacji	

§	12	
Organami	Fundacji	są:	

a) Zarząd		
b) Rada	Fundacji	

§	13	
Można	łączyć	funkcje	członka	Zarządu	oraz	członka	Rady	Fundacji	jednocześnie.	

§	14	
1. Zarząd	składa	się	z	dwóch	osób,	w	tym	jednej	wybieranej	przez	Radę	Fundacji	na	

dwuletnią	kadencję.	
2. Można	być	członkiem	Zarządu	więcej	niż	jedną	kadencję.	
3. W	skład	zarządu	z	mocy	prawa	wchodzi	Fundator	na	czas	nieoznaczony.	
4. Prezesem	Zarządu	jest	Fundator.	
5. Fundator	może	powołać	Wiceprezesa,	także	spoza	grona	Zarządu.	

§	15	
1. Zarząd	kieruje	Fundacją	i	reprezentuje	ją	na	zewnątrz.	
2. Do	zadań	Zarządu	należą	wszystkie	sprawy	niezastrzeżone	do	kompetencji	Rady	

Fundacji,		w	szczególności:	
a) uchwalanie	Regulaminów	
b) wykonywanie	uchwał	Rady	Fundacji,	
c) podejmowanie	decyzji	w	sprawie	przystąpienia	do	spółek,	zrzeszeń	itp.	
d) przyjmowanie	darowizn,	dotacji,	subwencji.	
e) składanie	Radzie	Fundacji	rocznych	sprawozdań	z	działalności	oraz	rocznych	

sprawozdań	finansowych,	
f) powoływanie	oddziałów,	filii	oraz	innych	jednostek	pomocniczych,	
g) sprawowanie	zarządu	majątkiem	Fundacji.	

3. Pracami	Zarządu	kieruje	Prezes	Zarządu	(dalej:	Prezes).	

§	16	
1. Zarząd	obraduje	na	posiedzeniach	zwoływanych	przez	Prezesa	nie	rzadziej	niż	raz	

na	rok	lub	na	wniosek	Rady	Fundacji	uchwałą	podjętą	zwykłą	większością	głosów	
w	obecności	co	najmniej	połowy	statutowego	składu.	

2. Zarząd	 podejmuje	 uchwały	 jednomyślnie	 w	 obecności	 wszystkich	 członków	
Zarządu.	W	przypadku	równej	liczby	głosów	decyduje	głos	Prezesa.	

3. W	 szczególnie	 uzasadnionych	 przypadkach	 dopuszczalne	 jest	 głosowanie	
korespondencyjne.	



4. Oświadczenia	woli	w	imieniu	Fundacji	składa	Prezes	jednoosobowo	lub	łącznie	z	
innym	członkiem	Zarządu	albo	pełnomocnikiem	ustanowionym	przez	Zarząd.	

5. Zarząd	 może	 powołać	 pełnomocnika	 do	 kierowania	 wyodrębnioną	 sferą	
działalności	Fundacji.	

6. Zarząd	występuje	 z	wnioskiem	do	Rady	Fundacji	 o	wyrażenie	zgody	w	sprawie	
zmiany	statutu,	połączenia	z	inną	jednostką,	likwidacją	Fundacji.	

§	17	
1. Członek	Zarządu	może	zostać	zawieszony	w	pełnieniu	przez	niego	dotychczasowej	

funkcji	uchwałą	Rady	Fundacji	po	zatwierdzeniu	jej	przez	Prezesa	w	przypadku:	
a) przejściowej	niezdolności	w	wykonywaniu	funkcji	członka	Zarządu	z	powodu	

warunków	zdrowotnych,	
b) uzasadnionego	podejrzenia	działalności	na	szkodę	Fundacji,	
c) prowadzenie	działalności	konkurencyjnej.	

2. Zawieszenie	 członka	Fundacji	następuje	po	uprzednim	 jego	wysłuchaniu	przez	
Radę	Fundacji	 i	 złożeniu	pisemnych	wyjaśnień	Prezesowi	 z	wyłączeniem	pkt.	 a	
powyższego	przepisu.	

§	18	
1. Członkostwo	w	Zarządzie		ustaje	na	skutek:	

a) rezygnacji,	
b) odwołania,	
c) śmierci	członka	Zarządu.	

2. Każdy	 członek	 Zarządu	może	 zrezygnować	 z	 pełnienia	 dotychczasowej	 funkcji	
poprzez	 złożenie	 rezygnacji	 Prezesowi	 w	 formie	 pisemnej	 pod	 rygorem	
nieważności.	 W	 przypadku	 niewskazania	 daty	 rezygnacji,	 o	 jej	 skuteczności	
decyduje	dzień	otrzymania	pisma	przez	Prezesa.	

3. Członek	 Zarządu	 może	 zostać	 odwołany	 albo	 uchwałą	 Rady	 Fundacji	 po	 jej	
zatwierdzeniu	przez	Prezesa	albo	decyzją	Prezesa	w	wyniku	rażącego	działania	na	
szkodę	Fundacji.		

4. Odwołanie	 wymaga	 zachowania	 formy	 pisemnej	 wraz	 z	 uzasadnieniem	 pod				
rygorem	 nieważności.	 Członek	 Zarządu	 może	 złożyć	 pisemne	 wyjaśnienia	
Prezesowi.		

§	19	
1. Organem	opiniującym,	doradczym	oraz	kontrolnym	jest	Rada	Fundacji.	
2. W	skład	Rady	Fundacji	wchodzi	od	3	do	5	osób	powołanych	przez	Fundatora	na	

okres	3	lat.	
3. Członkowie	Rady	Fundacji	wybierają	spośród	swojego	grona	Przewodniczącego.	
4. Przewodniczący	 zwołuje	 posiedzenia	 Rady	 nie	 rzadziej	 niż	 raz	 na	 rok,	 kieruje	

pracami	 Rady	 oraz	 reprezentuje	 ją	 przed	 Zarządem.	 Możliwe	 jest	 głosowanie	
korespondencyjne.		

5. W	uzasadnionych	przypadkach	posiedzenie	Rady	Fundacji	może	zwołać	Fundator.	



6. Rada	 Fundacji	 podejmuje	 uchwały	 zwykłą	 większością	 głosów	 w	 obecności	
wszystkich	 członków	Rady,	 z	 zastrzeżeniem	 §	19	ust.	 4	 .	W	przypadku	 równej	
liczby	głosów,	decyduje	głos	Przewodniczącego.	

7. Do	zadań	Rady	Fundacji	należy:	
a) pełnienie	funkcji	doradczych	oraz	opiniujących	w	stosunku	do	działań	Zarządu,	
b) wyrażanie	 zgody	 w	 sprawie	 zmiany	 statutu,	 połączniu	 z	 inną	 jednostką,	

likwidacją	Fundacji,	
c) występowanie	z	wnioskiem	o	zwołaniu	posiedzenia	Zarządu,	
d) zatwierdzanie	 rocznych	 sprawozdań	 z	 działalności	 Zarządu	 oraz	 rocznych	

sprawozdań	finansowych.		
e) podejmowanie	uchwał	w	sprawie	zawieszenia	członka	Fundacji.	

§	20	
1. Członkostwo	w	Radzie	Fundacji	ustaje	na	skutek:	

a) rezygnacji,	
b) odwołania,	
c) śmierci	członka	Rady	Fundacji.	

2. Członek	 Rady	 Fundacji	 może	 zrezygnować	 z	 pełnienia	 dotychczasowej	 funkcji	
składając	rezygnację	Fundatorowi	w	formie	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	
W	 przypadku	 niewskazania	 daty	 rezygnacji,	 o	 jej	 skuteczności	 decyduje	 dzień	
otrzymania	pisma	przez	Fundatora.	

3. Członek	Rady	 Fundacji	może	 zostać	 odwołany	 decyzją	 Fundatora	 lub	 uchwałą	
Rady	 Fundacji	 zatwierdzoną	 przez	 Fundatora	 w	 wyniku	 działania	 na	 szkodę	
Fundacji.	 Odwołanie	 wymaga	 zachowania	 formy	 pisemnej	 pod	 rygorem	
nieważności.		

	

V. Postanowienia	końcowe	

§	21	
1. Zmiana	 statutu	 następuje	 na	 wniosek	 Zarządu	 uchwałą	 podjętą	 przez	 Radę	

Fundacji.	
2. Wniosek	 w	 sprawie	 zmiany	 statutu	 oraz	 uchwała	 Rady	 Fundacji	 wymaga	

zachowania	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	

§	22	
1. Dla	efektywnego	realizowania	swoich	celów,	Fundacja	może	połączyć	się	z	 inną	

fundacją.	
2. Połączenie	nie	może	nastąpić,	jeżeli	nastąpiłaby	zmiana	celu	Fundacji.	
3. Połączenie	z	inną	Fundacją	następuje	na	wniosek	Zarządu	uchwałą	podjętą	przez	

Radę	Fundacji.		
	
	
	



	§	23	
1. Fundacja	ulega	likwidacji	w	przypadku	wyczerpania	się	jej	środków	finansowych.	
2. Decyzję	w	sprawie	likwidacji	Fundacji	podejmuje	Zarząd.	
3. W	przypadku	likwidacji	Fundacji,	likwidatora	wyznacza	Fundator.	

§	24	
W	 przypadku	 śmierci	 Fundatora,	 wszelkie	 kompetencje	 przysługujące	 mu	 na	 mocy	
niniejszego	 statut	przechodzą	na	Wiceprezesa	Fundacji,	 a	w	przypadku	 jego	braku	na	
osobę	wskazaną	przez	członków	Zarząd.	W	przypadku	równości	głosów	rozstrzyga	głos	
najstarszego	wiekiem	członka	Zarządu.		

§	25	
Ministrem	 właściwym	 ze	 względu	 na	 cel	 Fundacji,	 jest	 minister	 właściwy	 do	 spraw	
gospodarki.	

§	26	
Statut	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 zarejestrowania	 Fundacji	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 w	
Częstochowie.	
	 	
	


